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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH______________
NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________

Số: 40/2020/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Đơn giá xây dựng
công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
____________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây
dựng;
Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư liên quan đến
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 3148/TTr-SXD
ngày 28 tháng 9 năm 2020 và Báo cáo kết quả thẩm định số 1790/BC-STP ngày
24 tháng 9 năm 2020 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá xây dựng công
trình gồm:
1. Đơn giá dự toán xây dựng công trình;
2. Đơn giá dự toán khảo sát xây dựng công trình;
3. Đơn giá dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
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4. Đơn giá dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;
5. Đơn giá dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
6. Đơn giá dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
Đơn giá xây dựng công trình ban hành tại Quyết định này là cơ sở để xác
định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước,
vốn Nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác
công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn
thực hiện đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định này; tổng
hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2020 và
thay thế các Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND
ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công
bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo
sát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 26
tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Đơn
giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các
ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hậu

